بسمه تعالی

حضور مدیریت محترم آزمایشگاه :
شرکت کامراد پژوهان پارس ،مشاوره توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات نرم افزار مدیریت
آزمایشگاه خود را به شرح زیر معرفی می نماید.
نرم افزار مدیریت آزمایشگاه کامراد با نگاهی جامع به فرایند های موجود در آزمایشگاه های
صنعتی و پزشکی طراحی گردیده است و با توجه به تحت وب بودن آن امکان دسترسی مدیران و
مشتریان آزمایشگاه به سامانه بصورت آنالین وجود دارد.

این نرم افزار رای دو بخش می باشد بخش مدیریت که در آن کاربران آزمایشگاه امکان تعریف
اطالعات پایه نظیر نمونه ها ،آزمون ها ،تعرفه ها و  ...داراست .و بخش مشتریان که در آن هر
مشتری پس از ثبت نام امکان ثبت سفارش ،صدور پیش فاکتور ،پیگیری و نهایتا مشاهده پاسخ ها
و چاپ آنها را داراست .در ادامه این امکانات برشمرده می شود:

امکانات سیستم مدیریت آزمایشگاه:
بخش مدیریت:
 امکان تعریف انواع نمونه های آزمایشگاه و دسته بندی آنها
 امکان تعریف آزمون ها به همراه جزئیات هر آزمون نظیر محدوده قابل قبول
 امکان تعریف انواع استاندارد ها و اختصاص آزمون های هر استاندارد
 امکان تعریف انواع تعرفه ها نظیر تعرفه دولتی ،آزاد ،اداره استاندارد و ...
 امکان تعیین تعرفه برای هر آزمون یا استاندارد به ازای هر یک از نمونه ها
 امکان ایجاد تعرفه جدید و تعیین تاریخ فعال سازی آن بطور خودکار
 امکان ایجاد کاربران و مشتریان جدید با تعیین نقش و سطح دسترسی
 امکان مشاهده لیست کاربران ثبت نام کرده در سیستم و فعال یا غیرفعال کردن آنها
توسط مدیریت
 امکان مشاهده لیست نقش ها و امکان ایجاد و مدیریت نقش ها در سیستم.
 امکان مشاهده سفارشات رسیده ،پذیرفته شده ،درحال انجام ،پاسخ داده شده بصورت
جداگانه
 امکان مشاهده و چاپ نتایج آزمون برروی سربرگ رسمی آزمایشگاه
 امکان ثبت سفارشات برای مشتریان خاص نظیر اداره استاندارد برای کاربری خاص که
شامل افزودن آزمایش براساس محصول و استاندارد موردنظر و تایید انجام آزمایش می
باشد.
 امکان گزارش گیری از درآمد حاصل از هر نوع آزمایش در بازه زمانی خاص
 امکان گزارش گیری بر اساس تاریخ نمونه برداری ،تاریخ دریافت نمونه ،تاریخ دریافت
هزینه آزمایش و تاریخ درج پاسخ آزمایش
 و گزارشات متنوع دیگر.

بخش مشتریان:
 امکان ثبت نام مشتریان بصورت حقیقی و حقوقی
 امکان مشاهده پروفایل اختصاصی برای هر مشتری جهت ثبت سفارشات و پیگیری آنها

 امکان مشاهده لیست سفارشات به همراه تاریخ و زمان فاکتورها  ,وضعیت فاکتور ها ,
قیمت کل و قیمت با مالیات بر ارزش افزوده.
 امکان ثبت سفارش موقت و سفارشات تایید شده بطور جداگانه برای مشتریان
 امکان تسویه حساب بصورت آنالین برای مشتریان
 امکان مشاهده و چاپ پیش فاکتور و فاکتور (پس از پرداخت) برای مشتریان و متصدی
آزمایشگاه
 امکان مشاهده و چاپ نتایج آزمون برروی سربرگ رسمی آزمایشگاه

برخی از تصاویر سیستم مدیریت آزمایشگاه :
صفحه اصلی وب سایت

صفحه لیست سفارشات مشتریان

چاپ فاکتور و پیش فاکتور :

صفحه کنترل پنل مدیریت :

صفحه مدیریت انواع نمونه :

صفحه مدیریت استانداردها :

صفحه مدیریت آزمون ها :

صفحه مدیریت تعرفه ها :

لیست سفارشات :

ثبت نتایج آزمون

